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Voor het tweede jaar op rij wordt Het Park tijdens 
de wintermaanden het iconische en sfeervolle 
decor van IJsvrij Park Festival. Een iets grotere 
ijsbaan, sierlijk en deels overdekt, zodat je 
ook bij neerslag kunt schaatsen. Een prachtig 
ingericht festivalterrein met zicht op al het moois 
dat de stad ons biedt; de monumentale bomen, 
de Euromast en in de verte de skyline van de 
stad. Even een andere wereld in stappen; de 
wereld van winter, kou én warmte, gezelligheid, 
knusheid en intimiteit, van vrienden en 
gezinnen, buren en collega’s. Dit jaar opent 
het nieuwe verwarmde ‘IJsvrij-Café’, waar je 
elke dag welkom bent voor akoestische jazz, 
stamppotavonden, de ochtendbingo of een pop-
quiz. Het weekend voor kerst bezoek je de IJsvrij 
kerstmarkt, een intieme markt met smaakvolle 
Rotterdamse spijzen & ambacht. Om de rijkdom 
van Rotterdam te vieren in aanloop naar de 
feestdagen. 

We definiëren onze ambities op het scherpst van 
de snede en gaan voor een festival dat bijdraagt 
aan circulair produceren en maatschappelijk 
belang en een duurzaam festivallandschap. 
We zetten gastvrijheid voorop en verwelkomen 
dagjesmensen, (internationale) toeristen, 
schaatsliefhebbers maar ook ouderen, 
buurtbewoners, (inburgerende) scholieren en 
de voedselbank. IJsvrij is een bijzonder stukje 
binnenstad dat vanwege een combinatie van 
functies en een veelzijdig programma voor 
iedereen aantrekkelijk is. 

Kom genieten van alles dat Rotterdam te 
bieden heeft, midden in de natuur, ook als je de 
schaatsen liever thuis laat!

“Hét winterevenement met 
ijsbaan in het mooiste park in het 
centrum van Rotterdam!”
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Concept IJsvrij

Visie en missie

De Rotterdamse binnenstad verandert. We zijn 
terecht gekomen in een complex interacterende 
samenleving in transitie naar een duurzame 
economie. Dat betekent dat de visie op IJsvrij 
Park Festival meebeweegt met als doel te 
reageren op belangwekkende veranderingen 
in de stad en aansluiting te vinden bij de 
veranderende behoefte van de consument die 
zich in die stad beweegt. 

De visie van IJsvrij Park Festival is dat zij 
streeft naar een bijdrage aan een kwalitatieve 
winterprogrammering voor Rotterdam. IJsvrij 
is een betekenisvolle belevenis, geproduceerd 
vanuit de intrinsieke wens van lokale partners 
om ontmoeting te stimuleren, intimiteit 
voelbaar te maken en op een specifieke plek een 
onmiskenbaar Rotterdams festival te organiseren. 

Dit jaar voegen we daaraan toe dat de 
veranderende manier van consumeren invloed 
heeft op wat we willen ervaren en doen in onze 
vrije tijd. IJsvrij wil vanwege die verandering 
een concentratie van verschillende functies en 
interacties zijn. IJsvrij is een plek van cultuur, 
natuur en ‘samen beleven’. Het krijgt daarmee 
maatschappelijke betekenis die we door vertalen 
naar het programma, het netwerk aan partners 
en de doelgroepen waarop het festival zich richt. 

Vanwege het toegenomen bewustzijn over de 
impact van onze consumptie willen we daarnaast 
duurzaam omgaan met onze omgeving, zo veel 
mogelijk hergebruiken en een bijdrage leveren 
aan de circulaire economie. In de eerste editie 
van het festival is daartoe een aanzet gedaan. 
Dit jaar hebben we nog meer aandacht voor 
duurzaamheid, bijvoorbeeld door aandacht voor 
(ambachtelijke) productie uit de stad.

IJsvrij

 IJsvrij is een plek waar je kunt schaatsen, 
een glühwein of warme chocolademelk kunt 
drinken, lekker kan eten of uitgebreid borrelen. 
Er is een deels overdekte ijsbaan omringd door 
kerstbomen, waarop je ook bij neerslag kunt 
schaatsen. Het festival verwelkomt dit jaar een 
verwarmd IJsvrij-Café. Je kunt daar vrijwel elke 

avond iets anders beleven, van akoestische 
jazz en stamppotavonden tot een pop-quiz 
met vrienden. Het is een plek waar je na je 
werk direct naartoe kunt om tot in de latere 
uurtjes te vertoeven. In het IJsvrij-Café worden 

koffieochtenden georganiseerd voor mensen uit 
het verzorgingstehuis uit de wijk, waarna het 
zich transformeert tot lunchplek voor gebruikers 
van de Voedselbank. In de avond verwelkomt 
het café jongeren uit de stad, die er een Kaaps 
biertje drinken en de dag doornemen met 
elkaar.  Het stimuleert het gebruik van Het Park 
voor alle Rotterdammers, bijna als ruimte van 
communities. Ook nieuw is de IJsvrij kerstmarkt, 
een intieme markt met smaakvolle Rotterdamse 
spijzen & ambacht, in het weekend voor kerst. 
Je koopt er bijzondere kerstcadeaus en proeft 
er letterlijk en figuurlijk de rijkdom van de 
(ambachtelijke) Rotterdamse maakproductie in 
aanloop naar de feestdagen. 

IJsvrij kenmerkt zich door een intieme sfeer: 
slechts een gedeelte van het evenemententerrein 
van het Park wordt gebruikt. De omgeving en 
gecreëerde sfeer maken het mogelijk dat de 
bezoekers een unieke ervaring krijgen en het 
gevoel hebben even in een andere wereld in 
stappen; de wereld van winter, kou én warmte, 
gezelligheid, knusheid en intimiteit, van 
vrienden en gezinnen, buren en collega’s. Waar 
Rotterdam groeit in groots en internationaal, 
zorgt dit initiatief dat mensen dicht bij 
elkaar blijven: iedereen is welkom! 

“Het festival 
verwelkomt dit 
jaar een verwarmd 
IJsvrij-Café.”
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De naam

IJsvrij is de traditionele benaming voor een 
dag of een gedeelte van een dag vrijaf, die 
op scholen (en bedrijven) wordt gegeven bij 
strenge vorst. Traditioneel werd ijsvrij gegeven 
wanneer winterse omstandigheden de wegen 
onbegaanbaar maakten, verantwoord werken 
onmogelijk werd of een school niet warm 
gestookt kon worden. Eind twintigste eeuw 
kreeg deze maatregel bij scholen, en later bij 
bedrijven, het karakter van een vriendelijk 
gebaar. De kinderen of werknemers kunnen 
zich dan overgeven aan vormen van ijspret 
zoals schaatsen, sneeuwballen gooien of sleeën. 
Sinds het einde van de kleine ijstijd ligt er in 
Nederlandse winters soms maar enkele dagen 
genoeg ijs om te kunnen schaatsen. Dit is voor 
een aantal scholen de reden om juist op zo’n dag 
vrijaf te geven.

Locatie

Het Park is, zoals de stelligheid in de naam 
al doet vermoeden, het bekendste park van 
Rotterdam, gelegen aan het Westelijke deel van 
de stad. Het park bij de Euromast is ontworpen 
door L.P. Zocher en grotendeels aangelegd rond 
1860. De romantiek die het park uitstraalt was 

en is het decor voor bijzondere festivals, zoals de 
Dag van de Romantische Muziek, het Chinees 
lichtfestival China Light en voorheen Dunya 
Festival. De nostalgie van het park lees je af aan 
het karakter van deze evenementen en festivals, 
de aanwezige horeca, de hoeveelheid aanwezige 
monumentale bomen en de sfeer die er heerst; 
altijd gemoedelijk en gezellig. 

Het IJsvrij Park Festival is een intiem, romantisch 
en ongedwongen evenement dat aansluit bij het 
decor van het mooie monumentale stadspark 
van Rotterdam. Het festival onderscheidt zich 
vanwege haar locatie en omgeving; het sfeervolle, 
boomrijke decor biedt rust en is, samen met 
de functies en het veelzijdige programma van 
IJsvrij, een unieke combinatie die voor iedereen 
aantrekkelijk is. Dit onderscheidend vermogen 
is een noodzakelijke bijdrage aan de stad en 
haar bewoners/bezoekers en is een antwoord op 
het toegenomen bewustzijn ten aanzien van de 
omgeving waarin we leven en elkaar ontmoeten. 
Het Park krijgt vanwege dit festival een 
nieuwe functie en fungeert als ruimte voor de 
community. IJsvrij is een plek van cultuur, natuur 
en ‘samen beleven’ en krijgt zo maatschappelijke 
betekenis. Het stimuleert het gebruik van Het 
Park voor alle Rotterdammers.
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Organisatie

Achtergrond

Parqiet opende haar deuren in 2016, omdat 
zij gelooft in de potentie van Het Park met al 
het moois wat de verschillende jaargetijden te 
bieden hebben. Het terras van Parqiet is tijdens 
herfstdagen al erg druk bezocht, het mooie 
pallet aan kleuren van de bomen doet denken 
aan een schilderij, maar ook tijdens koude 
dagen in de wintermaanden hebben mensen 
behoefte aan een wandeling, uitje, een sociale 
ontmoetingsplek in de natuur van Rotterdam! 
Zo ontstond het idee voor het ontwikkelen van 
een winterevenement, met als zeer belangrijk 
onderdeel een ijsbaan. In 2016 zijn door Parqiet 
al vergaande plannen ontwikkeld voor een 
ijsbaan (inclusief de bijbehorende subsidies, 
vergunningsaanvragen en crowd funding), maar 
vanwege de korte voorbereidingstijd die een 
degelijke uitvoering in de weg stond is toen toch 
besloten het idee een jaar vooruit te schuiven. 

In 2017 zijn de plannen uit de kast gehaald. Met 
frisse zin zijn alle ideeën opnieuw levensvatbaar 
gemaakt. Dit keer in samenwerking met Stichting 
Vermaeck. Het resultaat was een doorslaand 
succes met 28.000 bezoekers, een topsfeer, 
kwalitatief hoogwaardige programmering en 
alleen maar enthousiaste reacties. Rotterdam 
verdient in de winter van 2018 de terugkeer van 
IJsvrij Park Festival.

Initiatiefnemers

Parqiet
Parqiet is een plek waar bezoekers van jong tot 
oud kunnen genieten van alles wat het park als 
ontmoetingsplek te bieden heeft. ‘Volmaakte 

ongedwongenheid’, zo kopte het AD het artikel 
over Parqiet in de terrassentroffee 2016, waar 
Parqiet op de derde plaats eindigde. Parqiet stelt 
zichzelf op haar website voor als ‘Een plek waar 
de geweldige hectiek van Rotterdam eventjes is 
te ontvluchten’’, dankzij haar locatie, waar een 
ongedwongen parksfeer, het buitengevoel en 
eerlijke en lekkere producten samenkomen. 

Stichting & Bureau Vermaeck
Stichting Vermaeck ontwikkelt en produceert 
nieuwe projecten die toegevoegde waarde 
bieden voor de samenleving, in veel gevallen de 
inwoners van Rotterdam. Centraal daarbij staat 
het bouwen van en participeren in betekenisvolle 
netwerken die Rotterdam (internationaal) 
versterken en waarmee vanuit gedeelde waarden 
belevenissen voor de stad worden gecreëerd. Per 
project wordt samengewerkt met partners. Eén 
daarvan is Bureau Vermaeck, dat is opgericht om 
de projecten van de Stichting tot uitvoering te 
brengen. Voor deze constructie is gekozen om de 
volgende redenen: 
• Stichting Vermaeck en Bureau Vermaeck 

hebben overeenkomende maatschappelijke 
doelstellingen op het gebied van het 
initiëren, ontwikkelen en stimuleren van 
(nieuwe) initiatieven in de kunst, cultuur, 
sport en entertainment sector, maar Bureau 
Vermaeck is, in tegenstelling tot Stichting 
Vermaeck, in staat om de financiële risico’s 
van de projecten te dragen. Op die manier 
vindt het project altijd doorgang, ook 
als er niet voldoende middelen worden 
gegenereerd. Dit geeft subsidiënten, fondsen 
en donateurs van Stichting Vermaeck 
zekerheid over de (correcte) besteding van 
hun bijdrage, conform de doelstelling(en) 
van de verstrekker;

“Tijdens koude dagen in de wintermaanden 
hebben mensen behoefte aan een wandeling, 
uitje, een sociale ontmoetingsplek in de 
natuur van Rotterdam!”
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“IJsvrij is ontstaan vanuit de wens een plek 
te creëren in Rotterdam waar je de hectiek 
van de stad kunt ontvluchten.”

• De Stichting heeft geen overhead kosten 
en heeft als beleid om geen personeel 
in dienst te nemen. Hierdoor wordt 
geborgd dat de gegenereerde bijdragen 
van fondsen ten gunste komen van een 
project en niet ten behoeve van het dekken 
van de exploitatiekosten (zoals overhead, 
bureaukosten, huisvesting en personeel);

• Een enkele Stichting die meerdere projecten 
ontplooit heeft als voordeel efficiëntie en 
kostenbesparing. Niet voor elk nieuw project 
wordt een aparte stichting opgericht, maar 
er is één efficiënte juridische vorm die vanuit 
haar profiel en waarden meerdere projecten 
ontplooit die dezelfde doelen bereiken;

• Het werken met eenzelfde bureau in de 
productie van projecten heeft een aantal 
voordelen. Zo is er continuïteit in de 
bedrijfsvoering en de uitvoering voor het 
concept. Het houdt echter ook flexibiliteit 
in: indien nodig kan worden gekozen voor 
een andere partner die beter aansluit bij 
de missie en visie van het project van de 
stichting. 

• In onze plannen kunt u Stichting 
Vermaeck en Bureau Vermaeck door 
elkaar tegenkomen, omdat zij gezamenlijk 
optrekken in de realisatie van projecten. Wij 
wensen te benadrukken dat deze aanvraag 
wordt gedaan door Stichting Vermaeck.

Missie & visie

Stichting Vermaeck heeft de missie om het 
tweede editie van dit winterfestival van 
Rotterdam kwalitatief hoogwaardig te laten zijn 
en opnieuw een plek te creëren waar bewoners 
en bezoekers van Rotterdam elkaar kunnen 
ontmoeten. Zij doet dat met de bestaande locatie 
en ijsbaan en voegt daaraan nieuwe concepten 
toe, die mensen in een ongedwongen setting met 
elkaar in verbinding brengen in de natuur van 
Het Park, midden in het centrum van Rotterdam!

Doelstellingen

IJsvrij is ontstaan vanuit de wens een plek te 
creëren in Rotterdam waar je de hectiek van de 
stad kunt ontvluchten. Stichting Vermaeck kan 
en wil met IJsvrij:

• Rotterdam een sociaal festival geven dat 
dient als ontmoetingsplaats die jong en oud 
verbindt;

• diverse sociale groepen samenbrengen uit 
de stad en zodoende een bijdrage leveren 
aan de onmiskenbaar diverse identiteit van 
Rotterdam; 

• een ijsbaan realiseren die bijdraagt aan 
de strategische agenda van Gemeente 
Rotterdam om een gezonde stad te zijn en 
beweging te stimuleren; 

• een ijsbaan realiseren die bijdraagt aan 
de strategische agenda van Gemeente 
Rotterdam én het hele jaar door 
aantrekkelijke evenementen te organiseren 
voor de bewoners van de stad; 

• een festival creëren dat de nadruk leg op 
gezelligheid en plezier en zodoende een 
mogelijkheid biedt de hectiek van de stad te 
kunnen ontvluchten; 

• Het Park ook in de winterperiode optimaal 
toegankelijk te maken voor plezier en 
vermaak;

• een festivallocatie buiten het stadscentrum 
creëren om zich zodoende te onttrekken aan 
logistieke (productionele) beperkingen van 
de stad;

• een jaarlijks terugkerend festival organiseren 
dat uitgroeit tot een evenement met 
stabiele bezoekersaantallen en daarmee 
samenhangend een stabiele begroting; 

• uitgroeien tot een winterfestival dat cultureel 
gezien van artistieke en inhoudelijke 
betekenis is voor (de verschillende 
doelgroepen van) Rotterdam; 

• een festival organiseren dat kan worden 
gezien als wintericoon van de stad. 

Stichting Vermaeck heeft als doelstellingen:

• Het initiëren, stimuleren en ontwikkelen van 
evenementen en festivals op het gebied van 
sport, cultuur en entertainment met een of 
meerdere maatschappelijke doelstellingen;

• Het (financieel) ondersteunen van 
maatschappelijke initiatieven in de breedste 
zin des woords.
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Ambities

Stichting Vermaeck heeft een stevige ambitie 
voor de toekomstige edities van IJsvrij. Deze 
zijn voornamelijk ingericht op het waarborgen 
van de hoge kwaliteit van het festival en op 
het uitgroeien naar één van de vaste, jaarlijks 
terugkerende evenementen van Rotterdam. De 
ambities en doelstellingen zijn opgesteld met 
de eerste editie van het festival als startpunt. De 
succesvolle elementen van het festival worden 
behouden, maar wel verhoogd in kwaliteit. De 
minder succesvolle elementen van de eerste 
editie worden aangepast en verbeterd om zo 
de hoge kwaliteit van het gehele festival te 
waarborgen. Daarnaast is de ambitie om nieuwe 
elementen toevoegen om de bezoekers meer te 
kunnen bieden en om meer doelgroepen aan te 
kunnen spreken. Sommige nieuwe elementen 
waren al bedacht voor de eerste editie, maar 
werden omwille van de tijd niet uitgevoerd 
omdat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van 
het festival.

De volgende ambities en doelstellingen zijn 
geformuleerd voor de komende jaren: 

Duur festival verlengen met minimaal 
een week
De afgelopen editie vond plaats van vrijdag 8 
december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 (vier 
weken, vijf weekenden). De ambitie is om dit 
de komende jaren te verlengen, met minimaal 
een week, bij voorkeur aan de voorkant. Dat 
zou betekenen dat het festival volgend jaar te 
bezoeken is van vrijdag 30 november t/m zondag 
6 januari (vijf weken, zes weekenden). Uiteraard 
gebeurt dit in nauw overleg met Directie Veilig 
en Stadsbeheer vanwege de belasting van Het 
Park. 

Toevoegen van een IJsvrij kerstmarkt
Eén van de ambities is het toevoegen van een 
IJsvrij kerstmarkt met smaakvolle Rotterdamse 
spijzen & ambacht in een vooraf afgestemde 
periode gedurende het festival. Het initiële idee 
is om de markt een aantal dagen voor de kerst te 
openen en op kerstavond te sluiten (van vrijdag 
21 t/m maandag 24 december). Voor deze markt 
wordt gedacht aan zoveel mogelijk lokale (en dus 
Rotterdamse) ondernemers. De producten die 
aangeboden worden moeten net als het festival 
van hoge kwaliteit zijn en echt iets toevoegen aan 
het festival. Een foodmarkt voegt veel toe aan de 
sfeer op het festival en tijdens de eerste editie van 
IJsvrij was er vanuit de bezoekers al veel vraag 
naar een dergelijke markt. Het concept voegt 
behalve sfeer ook extra elementen toe aan het 
festival. Zo kunnen de bezoekers kerstcadeaus 

kopen en ontstaat er een extra activiteit voor de 
bezoekers die zelf niet willen schaatsen. 
Qua uitstraling pogen we de sfeer na te 
bootsen zoals in Central Park in New York; 
voor de kerstmarkt wordt gekeken naar de 
sfeer van de Duitse kerstmarkten, maar dan in 
de kleinschaligheid die bekend is van IJsvrij. 
Voor aankomend jaar wordt ingezet op twintig 
exploitanten, met de mogelijkheid te groeien in 
de jaren daarna. 

Uitbreiden maatschappelijke betrokkenheid
Net zoals tijdens de eerste editie van het festival 
willen we de komende jaren ook blijven inzetten 
op het ondersteunen van (lokale) goede doelen. 
Tijdens de afgelopen editie is o.a. samengewerkt 
met de Voedselbank en Unicef. De goede doelen 
worden vooraf vastgelegd en er wordt gestreefd 
naar een structurele samenwerking met de goede 
doelen die worden gekozen. Daarnaast willen 
we van betekenis zijn voor minderheidsgroepen, 
zoals ze dat afgelopen editie heeft gedaan voor 
een aantal inburgeringsklassen van het Carré 
College en Stichting Gehandicapten Zorg.
Met deze ambitie wil zij graag iets teruggeven 
aan de samenleving, meer specifiek aan groepen 
die het moeilijk hebben, wat tevens past in de tijd 
van het jaar. We streven op deze manier naar een 
grote maatschappelijke betrokkenheid.

Van betekenis zijn voor eenzame ouderen
Naast goede doelen willen we ons ook inzetten 
voor eenzame ouderen, woonachtig in 
Rotterdam. De zogeheten babyboomers zorgen 
nu voor een stijging in het aantal ouderen in 
Nederland, waaronder helaas ook veel eenzame 
ouderen. Met het IJsvrij Park Festival willen we 
het verschil maken voor deze ouderen. Door 
middel van het bewonersinitiatief zijn er tijdens 
de eerste editie meerdere koffie-ochtenden 
georganiseerd, speciaal voor ouderen uit het 
Scheepvaartkwartier. Deze ochtenden waren 
drukbezocht en een groot succes. 
Er werd niet alleen onderling contact gelegd, 
maar ook met de overige bezoekers van het 
festival. De ambitie is om deze ochtenden 
uit te breiden, zowel in aantallen als in het 
programma door het organiseren van andere 
activiteiten. In eerste instantie wordt gericht op 
ouderen die in de omliggende wijken wonen 
in verband met de afstand die ouderen kunnen 
reizen, maar de ambitie is om iets te kunnen 
doen voor de ouderen in de gehele stad. Hiertoe 
zullen ook partners worden gezocht, zoals het 
Ouderenfonds.
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Uitbouwen van een stevig cultureel 
programma
Tijdens de eerste editie van het festival stond 
er reeds een sterk cultureel programma met 
voor iedere bezoeker wat wils. Een diversiteit 
aan muziek- en theateracts betraden het 
podium van IJsvrij. Voor de programmering zijn 
samenwerkingen met lokale partners aangegaan 
om een duidelijke binding te krijgen met de 
stad. Voorbeelden hiervan zijn Bird en Theater 
Rotterdam. We willen het culturele programma 
uitbreiden met meerdere lokale partners en 
samenwerkingen aangaan met vaste partners die 
iedere editie weer een gevarieerd programma 
neerzetten. Het culturele programma zal te 
allen tijde ingericht worden om een breed en 
gevarieerd publiek te trekken, bestaande uit 
diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën. 
De eerste editie was er duidelijk één van 
pionieren, door te schuiven met dagen, tijden en 
type acts. Daardoor is een beter beeld ontstaan 
van wat wel en niet aanslaat. 

Uitbouwen relaties met onderwijs en 
stimuleren van sport & bewegen
Reeds tijdens de eerste editie van het festival 
is gewerkt met diverse basisscholen en BSO’s. 
Zij moeten voor een gereduceerd tarief een 
uur of dagdeel gebruik kunnen maken van de 
ijsbaan. We willen de komende jaren stevigere 
programma’s aanbieden om sport en bewegen 
te stimuleren, door competities en clinics te 

organiseren en lessen te geven. Omdat we het 
festival graag toegankelijk maken voor iedereen, 
wordt een concrete vorm van samenwerking 
met verschillende maatschappelijke partijen 
georganiseerd. De ambitie is om samen te 
werken met:
• Sport en bewegen van Gemeente Rotterdam: 

clinics, wedstrijden, schaatsworkshops, 
schoolschaatsen voor kinderen uit alle 
wijken van Rotterdam en omstreken 
en kwetsbare groepen mensen zoals 
inburgerende scholieren, minder validen en 
ouderen

• MBO-onderwijs in de vorm van de horeca 
vakschool, decorbouw, cultuurschool, 
evenementenopleiding

Een vernieuwend en innovatief 
evenement toevoegen aan de Rotterdamse 
evenementenkalender
Het is voor ons van groot belang om het 
festival tijdens de komende edities steeds te 
blijven vernieuwen. We zijn altijd op zoek naar 
onderscheidend vermogen en gelooft sterk in 
het verbeteren van bepaalde elementen om 
een steviger festival neer te zetten. Het is niet 
de bedoeling om het concept van het festival 
aan te passen, want het huidige concept van 
IJsvrij is sterk gebleken. De basis, een ijsbaan, 
een horecafunctie, een cultureel programma 
en het vervullen van een wijkfunctie is jaarlijks 
terugkerend. Ook willen we de kleinschaligheid 
en de hoge kwaliteit van het festival behouden. 
De vernieuwing zit in het toevoegen van nieuwe 
elementen, zoals een ‘IJsvrij kerstmarkt’. 
Daarnaast wordt ook kritisch gekeken naar 
het versterken van bestaande elementen van 
het festival. Een goed voorbeeld hiervan is het 
culturele programma en het horeca aanbod. 
Ook wordt gestreefd naar een verwarmd horeca 
paviljoen en wordt de ijsbaan volgend jaar weer 
net anders; wellicht een slagje groter en een 
andere vorm, zodat bezoekers verrast worden bij 
herhaalbezoek en hun interesse niet verliezen. 
We zullen onszelf iedere editie weer uitdagen om 
bij te dragen aan de festivalcultuur in Rotterdam 
in het algemeen en de winterprogrammering in 
het bijzonder. 

“We willen 
de komende 
jaren stevigere 
programma’s 
aanbieden om 
sport en bewegen te 
stimuleren”
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Een duurzaam evenement organiseren 
Reeds in de eerste editie hebben we gestreefd 
naar duurzaamheid, door bijvoorbeeld niet te 
werken met aggregaten maar met vaste stroom, 
door het gehele festival te laten plaatsvinden op 
vlonders om het gras eronder te kunnen laten 
ademen en daarmee te sparen, door te werken 
met herbruikbaar polycarbonaat (hoogwaardig 
plastic) om zo aan de vergunningseis tegemoet 
te komen, maar tevens het afval te beperken 
(zowel de hoeveelheid als de vervuiling in Het 
Park). We willen voor de komende edities tevens 
onderzoeken hoe wij op dit gebied innovatief 
kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is dat bij 
het koelen van een ijsbaan warmte vrij komt; we 
willen onderzoeken of wij deze warmte kunnen 
opvangen om het paviljoen mee te verwarmen. 
Dit willen wij doen door samen te werken met 
opleidingen van bijvoorbeeld de TU Delft. Met 
als doel een bijdrage te leveren aan hergebruik, 
schone energie en de circulaire economie 
hebben we de volgende specifieke ambities:

• Duurzaamheid wordt meegewogen in 
gemaakte keuzes

• Polycarbonaat glazen van de vorige 
festivaleditie worden hergebruikt

• Geen gebruik van aggregaat maar energie via 
een duurzame leverancier

• Geen plastic borden maar bediening vanaf 
recyclebaar karton

• Onderzoeken of de warmte die vrijkomt 
bij het koelen van de ijsbaan kan worden 
gebruikt voor het verwarmen van het IJsvrij-
Café

• Het gebruik van nieuwe energiezuinige 
koelapparaten 

• Onderzoeken of een groen label ons helpt 
onze keuzes nog scherper te definiëren

• Beter samenwerken met de Voedselbank bij 
bijvoorbeeld overschotten in de horeca 

Verbinding met Rotterdamse partners
Naast alle ambities en doelstellingen die 
hierboven worden benoemd hebben we ook 
een overkoepelende ambitie voor de komende 
edities van IJsvrij, namelijk het uitbreiden of 
intensiveren van samenwerkingen met lokale 
partners zoals in de eerste editie van het festival 
is ingezet. We streven naar een duidelijke binding 
met de stad en het stimuleren van de lokale 
economie: 

• Het festival heeft binnen 3 jaar een stabiele 
basis aan Rotterdamse partners (lokale 
ondernemers) en stakeholders (sponsoren, 
Gemeente Rotterdam, mediapartners, 
Rotterdam Festivals, programma partners) 
die zich voor lange termijn aan het festival 
binden. Dit levert op termijn nieuwe 
verbindingen op tussen de partners en 
stakeholders onderling;

• Nadat een stabiele basis van partners 
onderdeel is van het festival worden de 
partners medeorganisator van het festival en 
gaan het festival inhoudelijk uitdragen naar 
hun achterban.

Zie pagina 14 voor meer informatie.

Ambities voor Stichting Vermaeck
Wij hebben daarnaast de volgende ambities voor 
onze stichting:

• IJsvrij blijft een van de grote toonaangevende 
concepten van Stichting Vermaeck die 
vanwege haar karakter en inhoud als 
voorbeeld dient en verder richting geeft aan 
het profiel en de identiteit van de stichting 
en haar toekomstige programmering;  

• Het festival is een strategisch middel om 
het Rotterdamse karakter van Stichting 
Vermaeck uit te dragen en zodoende te 
versterken naar stakeholders en partners;

• Het festival is een strategisch middel om 
Stichting Vermaeck te positioneren als 
stichting die projecten initieert op bijzondere 
en unieke locaties.
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Strategie & omgeving

Verbinding

De strategie achter het festival is met name het 
verbinden van Rotterdammers en bezoekers van 
Rotterdam. Ook toont het festival een duidelijke 
binding met de stad. De lijst partijen die we 
willen gaan betrekken bij het (ontwikkelen 
van het) festival zijn ingedeeld naar categorie: 
partner, sponsoren, subsidieverstrekkers, 
fondsen, exposanten en stakeholders. De 
verbinding tussen deze partijen wordt 
mogelijk gemaakt met behulp van co-creatie 
sessies, tussentijdse bijeenkomsten en door 
samenwerking aan te gaan met bestaande 
initiatieven. 

(Beoogde) subsidieverstrekkers
• Gemeente Rotterdam - Bureau Binnenstad 
• Gemeente Rotterdam - Rotterdam Festivals

(Beoogde) fondsen
• St. Bevordering van Volkskracht
• St. Elise Mathilde Fonds
• St. van Ommeren de Voogt
• Rabobank Rotterdam Fonds 

(Beoogde) sponsoren
• Havenbedrijf
• Vopak
• Count companies
• Eneco
• KPN
• Philips
• Trust

(Beoogde) maatschappelijke partners
• Voedselbank
• Verzorgingstehuizen, bijvoorbeeld van 

Laurens 
• Jeugdcultuurfonds Rotterdam
• Basisscholen uit de directe omgeving
• BSO’s uit de directive omgeving 

(Beoogde) horecapartners 
• SolFood
• Zegro
• Van der Knaap 
• Friesland Campina / Warme Chocomel
• Inbev / Hertog Jan 
• Roffa Streetfood

• Kaapse Brouwers  
• Brouwerij Noordt 
• Bakkerij Jan Bussing  
• Jordy’s Bakery
• Rotterdamse Oude  
• Man met Bril
• Heilige Boontjes  
• Sajoer
• Schmidt Zeevis
• Treuren   
• Whiskeybase  
• Jan van Breda 

(Beoogde) samenwerkingspartners
• Euromast
• SS Rotterdam
• Waterbus
• Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier
• Roei- & zeilvereniging de Maas  
• SKVR   
• Horeca uit de wijk, zoals Loos, Harbour 

Club, Zeezout, Ballentent.  
• Sterrenkoks zoals Eric van Loo / Parkheuvel
• Bird 
• Theater Rotterdam 
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Programma & data

Programma

Vaste elementen in het programma zijn een 
ijsbaan, het IJsvrij-Café en de IJsvrij kerstmarkt. 

IJsbaan
De ijsbaan van IJsvrij is deels overdekt en 
daardoor toegankelijk bij neerslag. De ijsbaan 
wordt groter dan tijdens de vorige editie en er 
wordt een aantal experimenten onderzocht. 
Onder andere wordt gedacht aan een bar op 
het ijs, een stukje aan de ijsbaan bijvoorbeeld 
rondom een boom en een moment om met 
schoenen op ijs te mogen voor ouders (een alles-
mag-dag). 

IJsvrij-Café
IJsvrij-Café: naast een kaart met (warme) 
drankjes, biertjes, lekkere hapjes en eenvoudige 
maaltijden biedt het café vermaak in de vorm van 
een programma met elke avond iets te beleven, 
van akoestische jazz en stamppotavonden tot 
een bingo of pop-quiz met vrienden. Het is een 
plek waar ja na je werk direct naartoe kunt om 
tot in de late uurtjes te blijven. In het IJsvrij-Café 
worden koffieochtenden georganiseerd voor 
mensen uit het verzorgingstehuis van Laurens, 
waarna het zich transformeert tot lunchplek 
voor de Voedselbank. In de avond verwelkomt 
het café jongeren uit de stad die er een lokaal 
(IJsvrij?) biertje drinken en de dag doornemen 
met elkaar. Het stimuleert het gebruik van Het 
Park voor alle Rotterdammers, bijna als ruimte 
van communities.

IJsvrij Kerstmarkt
IJsvrij kerstmarkt: een intieme markt met 
smaakvolle Rotterdamse spijzen & ambacht. 
De focus ligt op Rotterdamse partners met 
bijzondere en unieke maakproductie. Deze 
markt wordt georganiseerd in het weekend voor 
kerst (bijvoorbeeld van vrijdag 21 t/m maandag 
24 december) en biedt circa twintig chalets 
met bijzondere producten geproduceerd in de 
stad. Je koopt er kerstcadeaus en geniet van het 
resultaat van de rijkdom van de (ambachtelijke) 
Rotterdamse productie. 

Daarnaast zijn we (wederom) voornemens 
diverse activiteiten te organiseren, zoals: 

IJsbaan
• Silent disco schaatsen 
• Schaatsclinics voor basisscholen en 

bedrijven 
• Schaatsles voor kinderen 

IJsvrij-Café
• Bedrijfsborrels (zowel kerst- als nieuwjaar)
• Buurtborrels en stamppotavonden
• Koffieochtenden voor ouderen 
• Pop-up restaurant, een takeover van een 

Rotterdams restaurant
• Culinaire arrangementen 

Cultureel programma
• Spectaculaire openingsavond 
• Bingo-avonden
• Stand-up comedy night 
• Pop-quiz 
• Talk shows 
• Singer-songwriter in samenwerking met Bird 
• Kindertheatervoorstellingen in 

samenwerking met Theater Rotterdam 
• Mobiele acts die door het publiek lopen, 

zoals Lulu Swing en De Flamingo’s
• Open podium 
• Sinterklaas-middag 
• Kerstconcerten en -(kinder)koren

Data en tijden 2018/2019*

Vrijdag 30 november t/m zondag 6 januari
Ma-vr van 12-19 uur
Za-zo van 10-19 uur
In de kerstvakantie dagelijks geopend van 10-19 uur, 
kerst, oud & nieuw geopend

Data en tijden kerstmarkt*

Vrijdag 21 december t/m maandag 24 december
Vr van 12-19 uur
Za, zo van 10-19 uur
Ma van 10-17 uur

*Onder voorbehoud van wijzigingen

¹ Dit programma wordt verder aangevuld.
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Marketing & communicatie

We werken samen met een team van een in 
huis vormgever, medewerker marketing & 
communicatie en pr-specialist die perscontact 
onderhoudt. De voordelen van het werken met 
dat team is de ervaring die het heeft opgebouwd, 
alsmede de efficiënte werkstructuur. Bovenal 
leidt het tot synergie in de communicatie richting 
doelgroepen en kan de content via alle kanalen 
op elkaar worden afgestemd en gewaarborgd.   

Het unieke karakter van het festival heeft eerder 
geleid tot veel persaandacht. Op dit moment 
wordt nagedacht hoe IJsvrij in aanloop naar en 
tijdens komende edities de aandacht vasthoudt, 
bijvoorbeeld door unieke samenwerkingen, 
maatschappelijke betrokkenheid en vernieuwde 
content, inhoud en uitstraling (ook op locatie). 

De marketingcommunicatie voor IJsvrij hangt 
samen met persona’s die aansluiten op de 
primaire doelgroepen van het festival. Het kiezen 
van programmapartners bij de drie gekozen 
persona’s (publieksgroepen) leidt tot strategisch 
voordeel en een kwalitatieve programmering 
voor alle publieksgroepen. Het uitdragen van 
het festival gebeurt dan niet enkel via de kanalen 
van IJsvrij maar ook via de kanalen van partners 
die al in direct contact staan met een van de 
doelgroepen van het festival. 

In aanloop naar en gedurende het festival 
worden er persberichten verstuurd aan regionale 
en landelijke media. Ook nodigen we media 
regelmatig uit op ons festival, dat tot unieke 
content in beeld en geluid leidt. Het festival leunt 
voor een deel op free publicity en maakt veel 
gebruik van owned media en earned media. 
Deze focus is het gevolg van de ambitie het 
festival vooral uit te dragen in gezamenlijkheid 
met de stad. 

Doelgroepen
Het festival legt de verbinding tussen bezoekers 
én verschillende sociale groepen in Rotterdam. 
Denk hierbij aan kinderen (gezinnen), bewoners 
uit het Scheepvaartkwartier (hoogopgeleid, 
tweeverdieners) en young professionals. 
Wij hebben uit ervaring van de eerste editie 
geleerd dat het festival ook andere doelgroepen 

aantrekt, waaronder veel 
bezoekers uit andere steden, 
lager opgeleiden, scholen, 
buitenschoolse opvang, diverse 
goede doelen en (internationale) 
toeristen. Dit laat zien dat het 
festival breed en gevarieerd genoeg is 
om de doelgroepen zoals beschreven 
in het projectplan van de eerste editie 
uit te kunnen breiden. Het profiel van de 
bezoekers van het winterfestival ziet er als 
volgt uit: 

• Bewoners van het Scheepvaartkwartier en de 
rest van Rotterdam 

• Gezinnen met kinderen t/m 15 jaar uit 
Rotterdam en de regio

• Liefhebbers van schaatsen, kerst(markten), 
natuur en gezelligheid

• Bedrijven uit de wijk en daarbuiten voor 
het organiseren van kerst-, eindejaars- en 
nieuwjaarsborrels. 

• Toeristen uit Nederland en het buitenland

We verwachten op doordeweekse dagen 
(maandag t/m donderdag) 750 bezoekers te 
trekken en op weekend dagen (vrijdag t/m 
zondag) 1.500. Dat komt neer op een geschat 
aantal van 7.500 bezoekers per week en ruim 
30.000 bezoekers in totaal. Daarvan maakt circa 
de helft gebruik van de ijsbaan, de andere helft 
maakt gebruik van andere faciliteiten, zoals het 
IJsvrij-café. 

‘‘Het festival legt 
de verbinding 
tussen bezoekers 
én verschillende 
sociale groepen in 
Rotterdam.’’
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Persona’s
Young professional, studerend of met eerste/
tweede baan, huis gekocht of gehuurd in de 
stadsregio, bezoekt evenementen op bijzondere 
locaties, deelt graag op social media, houdt van 
speciaal bier of bijzondere wijn, eet graag van 
Rotterdamse lokale ondernemers, werkt meestal 
in een creatief beroep. 

(Internationale) toeristen of dagjes mensen 
die hun bezoek aan Rotterdam invullen met 
de aanwezige winterprogrammering waar 
IJsvrij Park Festival onderdeel van uit maakt. 
Dagjesmensen of citytrippers zoeken tijdens hun 
korte bezoek aan de stad bijzondere ervaringen. 
De tijdelijkheid van het festival, de omgeving 
die doet denken aan Central Park en de intieme 
sfeer van het verwarmde IJsvrij-Café vormen 
de perfecte combinatie. Veel toeristen uit de 
zuidelijke landen hebben, zo is tijdens de vorige 

editie gebleken, nog nooit op de schaatsen 
gestaan en hebben hun eerste schaatservaring op 
IJsvrij. 

Gezin met jonge kinderen tot 15 jaar. Woonachtig 
in regio Rotterdam, gaan graag betaalbaar op 
stap met het gezin. Wanen zich liefst in kerstsfeer 
in aanloop naar de feestdagen. Zoeken vertier 
voor ieder afzonderlijk gezinslid, drinken graag 
een goed glas wijn. 

Omwonenden, hoogopgeleid, welgesteld 
(tweeverdieners), houden van kunst en cultuur. 
Leveren graag een bijdrage aan de stad, houden 
van de locatie van Het Park, om de hoek. 
Bezoeken de Harbour club en/of Parqiet in de 
zomer. Hebben geen thuiswonende kinderen. 
Gaan graag op stap met de kleinkinderen. 
Met pensioen. Houden van kwaliteitsproducten, 
supporten graag de lokale ondernemer.
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Begroting & dekkingsplan

Eindafrekening 2017/2018

Subsidiënten, fondsen en partners van de editie 
van 2017/2018 weten dat de eindafrekening uit 
kwam op een totaal van een kleine drie ton. In 
de begroting voor aankomende editie is echter 
een eindafrekening te zien van een kleine vier 
ton, ruim een ton meer. Dit verschil wordt 
verklaard door het feit dat we ervoor hebben 
gekozen voor de volgende editie aan de kosten- 
én inkomstenkant de cijfers transparanter te 
maken. Zo stond in de eindafrekening 2017/2018 
alleen het saldo van de horeca vermeld (en dus 
niet de productie-, inkoop- en personeelskosten 
en de omzet van de horeca, zijnde circa € 
80.000), wat deels ook geldt voor de ijsbaan 
(zijnde circa € 20.000). Dit bij elkaar opgeteld 
verklaart het verschil van ruim een ton. Dit heeft 
uiteraard geen betrekking op het saldo van de 
eindafrekening 2017/2018. 

Begroting 2018/2019 – toelichting 
kostenkant

De begroting 2018/2019 komt in totaal ruim 
€ 60.000,- hoger uit dan de eindafrekening 
van vorige editie (zijnde € 440.000 in plaats 
van € 380.000), mede om de ambities zoals 
geformuleerd in dit projectplan waar te kunnen 
maken. Samengevat betreft dit: 

• Hogere organisatiekosten. Zie toelichting 
hieronder. Verschil ten opzichte van 
2017/2018 circa € 35.000.

• Iets hogere productiekosten door een 
grotere ijsbaan en het IJsvrij-café, maar 
minder kosten voor meubilair en de reeds in 
2017/2018 aangeschafte stroomkast. Verschil 
nihil. 

• Hogere kosten doordat we een week langer 
open zijn, zoals inzet personeel, inkoop 
horeca, programmakosten, etc. Dit wordt 
aan de inkomstenkant gecompenseerd door 
hogere omzet. Verschil ten opzichte van 
2017/2018 circa € 10.000,-

• Toevoegen van een kerstmarkt. Dit wordt 
aan de inkomstenkant gecompenseerd door 
inkomsten van standhouders. Verschil ten 
opzichte van 2017/2018 circa € 15.000,-

Evenals afgelopen editie is het 
projectmanagement de sluitpost van de 
begroting, wat voor afgelopen jaar neer kwam 
op € 25.000,-. Wanneer dit omgerekend wordt 
naar daadwerkelijk ingezette uren, zou het 
het drievoudige bedrag vertegenwoordigen. 
Desondanks hebben we ervoor gekozen niet 
het drievoudige op te nemen in de begroting 
voor aankomende editie, maar slechts € 40.000. 
Voor de overige leden van het projectbureau is 
tevens een hoger bedrag opgenomen, vanwege 
het feit dat zij aan aankomende editie niet vier, 
maar twaalf maanden aan het project werken. 
Uiteraard worden de uren iets meer uitgesmeerd 
over de tijd, waardoor ook hier niet het 
drievoudige is opgenomen maar slechts een kleine 
verhoging. Tevens is rekening gehouden met een 
partnerships & sales manager, alwaar in april 2018 
een vacature voor is uitgeschreven en een hoger 
bedrag voor is opgenomen aan de inkomstenkant 
(sponsoring). Ook voor aankomende editie 
geldt dat projectmanagement de sluitpost op 
de begroting is en dus de eerste post is waar op 
bezuinigd wordt indien dat nodig is. 

Begroting 2018/2019 – toelichting 
inkomstenkant

In februari 2018 zijn evaluerende gesprekken 
gevoerd met de gemeente Rotterdam over de 
subsidiebijdrage en met het fonds dat een grote 
bijdrage heeft gedaan voor de eerste editie. Beide 
hebben inmiddels een toezegging gedaan voor 
de volgende editie, voor dezelfde bijdrage. De 
begroting bestaat dus voor circa 15% uit subsidie 
(€ 70.000,- van de in totaal begrote € 440.000) en 
voor een kleine 25% uit inkomsten uit fondsen 
(€ 100.000 van de in totaal begrote € 440.000), 
waarvan het merendeel door één fonds wordt 
gedragen. Meer dan 60% van de begroting 
bestaat uit eigen inkomsten, zijnde sponsoring en 
omzet uit de ijsbaan, horeca en bedrijfsborrels. 
Echter, zonder de bijdrage van subsidies en 
fondsen is het (nog) niet mogelijk IJsvrij Park 
Festival te organiseren. We hebben de ambitie de 
eigen inkomsten jaarlijks te vergroten, zodat de 
afhankelijkheid jaarlijks kleiner wordt. 

Een uitgewerkte begroting is verkrijgbaar bij 
Stichting Vermaeck.  




